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Ajalehte saab järgmiseks kuuks tellida 
ja tellimusi uuendada  toimetuses ning 
kodulehel www.vooremaa.ee/tellimine

27. septembrini

MÜÜK

OST

MITMESUGUST

 ■Müüa lõhutud kuivad ja mär-
jad küttepuud. Kaminapuud ja 
lehtpuuklotsid võrkkottides, 
transport. Tel 5661 1335.

 ■Aastaringselt müüa lõhutud 
küttepuid. Transport hinna sees. 
OÜ Picea Grupp, tel 514 8309.

 ■Müüa kuivi kütteklotse (40 l).  
Tel 5383 9215.

 ■Otse tootjalt pakitud kandiline ka-
sebrikett, pakitud turbabrikett, 
preemium pellet 6 ja 8 mm, paki-
tud kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

 ■Lõhutud küttepuud kohaletoomi-
sega. Samas müüa 3 m küttepuud.
Tel 522 0946.

 ■Müüa 3 m küttepuid (kask, lepp), 
min kogus 30 rm, samas müüa 
lõhutud küttepuid. Tel 501 5619, 
773 7274, 5349 9274.

 

Ostab 

KASVAVAT VÕSA 

(teeääred, kraavid, 
heinamaad). 

Teeb

VÕSALÕIKUST 
GILJOTIINIGA

Tel 515 6391

OÜ PICEA GRUPP Jõgevamaa Koostöökoda 
annab teada, et Leaderi projekde 
taotluste vastuvõ on avatud 
8. oktoobrist 17. oktoobrini 2022. aastal e-pria keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja
meetmes 5.1 – Eevõtluse insvesteeringud COVID-19 
mõjude leevendamiseks
meetmes 6.1 – Kogukondade investeeringud COVID-19 
mõjude leevendamiseks

Taotlejate infopäev toimub 15. septembril algusega kell 15 
MS Teams keskkonnas.
Infopäevale saab registreerida www.jogevamaa.com
Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta nõustamisele 
Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse.
Info tel 5307 0870.

Natalja Korpenkov
maakler
+372 518 6257
natalja.korpenkov@pindi.ee

Ege-Grete Engbusk  
kinnisvara hindaja (tase 6)
+372 5551 5382 
ege-grete.engbusk@pindi.ee

Tasuta müügihinnang
Tasuta konsultatsioon
Kõikide pankade poolt 
aktsepteeritud eksperthinnangud

 ■Müüa kuiva leppa (30 cm, 40 l, 
4.40 €), kuiva kaske (30 cm, 40 l, 
5.00 €), puitbriketti alusel (960 
kg), turbabriketti alusel, pelleteid 
(8 mm). VEDU. Tel 5373 3626.

 ■Müüa lõhutud küttepuid. Vedu 
tasuta. Samas müüa 3 m küttepuid.
Tel 5560 1992. 

 ■Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata laudu, lepalaudu, 
terrassi-, voodri- ja põrandalau-
du. Pikkus 3–6 m. Laudade vär-
vimine. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

 ■Müüa 2-toal korter Tormas.   
Tel 5390 5346.

 ■Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.   
Info tel 5196 2628 või 5354 3002.

 ■Müüa küttepuud (hall lepp). Müüa 
kuiva tulehakatust: pilpad, jäägid 
(1000 L). Lisainfo 5904 7690.

 ■Müüa heki rajamiseks mullapal-
liga 4-aastased hariliku kuuse 
istikud kõrgusega 60 cm ja 4-aas-
tased mägimänni potitaimed 
kõrgusega 40 cm. Info 503 1866.

 ■Lemeks Jõgeva: metsakinnistuid 
ja raieõigust. Tel 504 3611. 

 ■OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Info@est-land.ee, 
tel 504 5215, 514 5215.

 ■Ostame kasvavat leppa.   
Tel 522 0946. 

 ■Ostan metsa- ja põllumaad.  
Tel 552 7322. 

 ■Autode kokkuost. Tel 553 3060.

 ■Ostan raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid jm vanavara.   
Tel 5804 6910.

 ■KAARDID ENNUSTAVAD.  
Tel 900 1727, 24/7, ennustus.ee

 ■Salvkaevude puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. 
Tel 5840 0240.

 ■Ohtlike puude langetamine, kän-
dude freesimine. Tel 5364 5833.

 ■Mahla pressimise teenus Jõge-
val. Õunad, pirnid, arooniad.  
Tel 517 5423.

 ■Korstnapühkija Renee, akti 
väljastamine, tel 5395 2275.

 ■Katuste, fassaadide, aedade 
pesu ja värvimistööd. Rennide 
puhastus. Tel 5638 8994.

 ■Elektritööd. Tel 5615 0743.

 ■Halumasina teenus, ohtlike puu-
de langetamine, hekkide lõikus. 
Tel 5668 9761.

 ■Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202,
 erlend@eestiseptik.ee

 ■Rakkekaevude kaevamine- ja 
puhastamine. Tel 5634 4807.

Tunneme südamest kaasa 
Jürile kalli venna 

MATI VOODERI
kaotuse puhul.

Kaastunne teistele lähedastele.

Jüri, Luule, Jüri, Helle ja Maimu

Meie meenutustes 
elad ikka edasi ...

Südamlik kaastunne Hillarile 
perega kalli ema ja kõigile 

lähedastele

AINO SAARIKU
kaotuse puhul.

Malle, Maire, Urve, Anu, Helju

Me ootame Sind ikka, ka siis kui Sa ei tule.
Kõik mälestused Sinust meie südamesse jäävad 

ja sealt nad iialgi ei kao.

ELLE KIIS
23.01.1952–15.09.2021

Kallist ema mälestavad esimesel
surma-aastapäeval pojad Ivo ja Janis perega

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

kalli isa

ENN KIVISTIKU
kaotuse puhul.

Merike ja Janis

Kas kuuled, kuis nutab me kodu,
Su puudust leinates sääl ...

Südamlik tänu kõikidele, kes meid leinas 
toetasid ja abiks olid meile kalli 

MATI VOODERI 
ärasaatmisel viimsele teele.

Leinavad lesk ja tütred

Avaldame kaastunnet 
Evele kalli abikaasa, 
isa, äia ja vanaisa 

MATI VOODERI 
kaotuse puhul. 

Ülle ja Tiit

 
PÕLTSAMAA 
ÜHISGÜMNAASIUM  

ootab oma tegusasse kollektiivi:

• KLASSIÕPETAJAT PÕLTSAMAALE 1. KLASSILE 
Tähtaeg 11.09.2022

• ÕPPEJUHTI LUSTIVERE KOOLI (0,5 kohta)
Tähtaeg 18.09.2022

Tule meile tööle!

Lisainfo kandideerimise kohta www.poltsamaa.edu.ee 


